Expedient:

4305420002-2021-0001051

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Gravació i traducció anglès video gravats Coves

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de gravació i traducció a
l'anglès del video dels gravats de les Coves,
2. La segona tinent d’alcaldia i regidora de Turisme, Comunicació i
Transparència ha presentat el pressupost de l'empresària Jill Alexandra
Haywood per a l'execució del contracte per un import de 42,00 €, IVA exclòs i
8,82 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la
intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP) preveu que els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària
per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article 118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes
menors. En interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva
de Contractació de la Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de
contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del
contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Executar el contracte de serveis de gravació i traducció a l'anglès del
video dels gravats de les Coves amb l'empresària Jill Alexandra HHaywood,
atesa la necessitat d’aquest servei, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit
altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del
contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les
següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l’informe de
necessitats.
Codi CPV: 32353000-2
El preu del contracte es fixa en 42,00 € i 8,82 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les
persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal
de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l'execució del contracte.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 50,82 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 42,00 €, pressupost net, i 8,82 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2021-2-333-2270606 del pressupost vigent, i, si escau,
comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb
l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Laura Poblet Badia, segona
tinent d’alcaldia i regidora de Turisme, Comunicació i Transparència.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte,
i comunicar a les àrees promotora i d'Intervenció.
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Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal
de transparència i al perfil del contractant.
Sisè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes
oportuns, significant-vos que la resolució es definitiva en via administrativa i
contra ella podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’
alcalde en el termini d’un mes a partir del dia següent al de recepció de la
present notificació o directament, recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a partir
del dia següent al de recepció de la present notificació. Tanmateix podreu
interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.

Josep Maria Vidal Minguella
Alcalde
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